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 چکيده
ها نآتوان از عملکرد تحصیلی دانشگاه، یادگیری دانشجویان بوده که برای سنجش آن میعملکرد ترین شاخص مهم: مقدمه

در  یثارگراعملکرد تحصیلی دانشجویان رشته پزشکی ستاد شاهد و  ثر برؤماستفاده کرد. لذا این مطالعه با هدف بررسی عوامل 

 شده است. انجام دانشگاه علوم پزشکی اراک

رشته پزشکی شاهد و ایثارگر دانشجویان  نفر از 111 بر روی 89-89در سال تحصیلی حاضر به صورت مقطعی، مطالعه : هاروش

ساخته پایا و روا و شامل انجام شده است. اطالعات با استفاده از پرسشنامه محقق ،انتخاب شدندروش سرشماری که به  عمومی

و  AMOSافزارهای نرمآوری شده از طریق های جمعدادهثر بر عملکرد تحصیلی دانشجویان بود. ؤاطالعات دموگرافیک و عوامل م

SPSS   زیه و تحلیل شدند.معادالت ساختاری تجو با استفاده از 

در این پژوهش   زن بودند.درصد(  97) نفر 97ها آنسال و بیشترین تعداد  12/18دانشجویان میانگین سن  ،در این مطالعه: هایافته

با  (=1985/1P-Value)و اشتغال دانشجویان  (=199/1P-Value) محل سکونت دانشجویان ،(=159/1P-Value) بین جنسیت

میزان تحصیالت  ،(=119/1P-Value) متوسط وضعیت اقتصادی خانوادهو داری مشاهده نشده است یعملکرد تحصیلی تفاوت معن

بر  (=111/1P-Value) ، فضا و محیط فیزیکی(=111/1P-Value) ایشناخت از رشته و نقش حرفه ،(=123/1P-Value) والدین

 .داری را نشان دادیثر بوده و تفاوت معنؤعملکرد تحصیلی دانشجویان م

ان به ثیرگذار بر عملکرد تحصیلی دانشجویان از دیدگاه خود دانشجویأتوجه به عوامل ت ،حاضر ینتایج مطالعه براساس: گیرینتیجه

لذا  .باشدثیرگذار أتنان آدر روند تحصیلی دانشجویان، افزایش پیشرفت تحصیلی و پیشگیری از افت تحصیلی تواند نفعان میعنوان ذی

اشته باشند. دها آنعوامل نامبرده و رفع نواقص احتمالی  ءدر زمینه ارتقاجمی ریزی دقیق و منسنهادهای آموزشی برنامهگردد پیشنهاد می

 .دانشجو، عملکرد تحصیلی، آموزش: هاکلیدواژه

حسن شمسی، دانشکده منویسنده مسئول: 

دانشگاه علوم پزشکی اراک،  ،بهداشت

 اراک، ایران. 
 
ORCID: 

0000-0003-4033-8041 

 
Email:  

mohsen_shamsi1360@yahoo.com 

 

 نوع مقاله: پژوهشی

  44/7/4144پذیرش مقاله:      41/1/4144دریافت مقاله: 

 .45-04:(1)9؛ 1041ی. توسعه در آموزش پزشک یراهبردها دانشجویان پزشکی شاهد و ایثارگر دانشگاه علوم پزشکی اراک.اکبری الکه مریم، عابدی سارا، شمسی محسن. عوامل مؤثر بر عملکرد تحصیلی  :ارجاع

 

 [
 D

ow
nl

oa
de

d 
fr

om
 d

sm
e.

hu
m

s.
ac

.ir
 o

n 
20

23
-0

5-
22

 ]
 

                               1 / 9

mailto:mohsen_shamsi1360@yahoo.com
https://dsme.hums.ac.ir/article-1-362-fa.html


 مریم اکبری الکه و همکاران                                                                            عملکرد دانشجویان پزشکی شاهد و ایثارگر                             

 

 64  1041بهار  اول، شماره نهم،ی، دوره توسعه در آموزش پزشک یمجله راهبردها

 مقدمه

ــجویی، دوره ــرایدوران دانش ـالش ب ــرچـ ـیج و پ  ای مهـ

ه ویژه ه دانشـجویان، ـب یدانشجویان است. در طول این دوره، کلـی

ل استرس ـا عواـم زای دانشجویان گروه علوم پزشکی، به دلیل رویارویی ب

د از سـالمت روانی و خوداتکایی  بیشتر و لزوم سازگاری مناسـب، باـی

و  آموزشی محیط الزامات شخصیتی، هایویژگی. باشند بیشتری برخوردار

ان وتوان به عناقتصادی را می -اجتماعی دانشگاه و برخی عوامل اجتماعی

نظر  دریان دانشجو صیلیثیرگذار بر کیفیت روند یادگیری و تحأعوامل ت

ثر بر عملکرد تحصیلی دانشجویان که ؤبا شناخت عوامل م(. 1،2) گرفت

های علمی و ر کسب مهارتدتوان می ،سازان هر کشوری هستندآینده

ح نموده و به ریزی صحیی برای دستیابی به رسالت دانشگاه، برنامهتخصص

دانشجویان  ،در این میان(. 1) نمودکمک دانشجویان روند رشد آموزشی 

سازان دفاع مقدس از قدر حماسهشاهد و ایثارگر به عنوان یادگاران گران

 های ارزشمند به لحاظرند، این سرمایهرداجایگاه ارزشمند و رفیعی برخو

 ،های مختلف انقالب اسالمی از خود نشان دادندهایی که در برههایثارگری

چه بیشتر و  بهایی هستند که نیازمند تعالی هرهای گراندارای ارزش

 (.3) باشندهای مختلف میپیشرفت در زمینه

این دانشجویان در خصوص خدمات آموزشی  شناخت نگرش

 .ریزان آموزشی فراهم آوردتواند نتایج ارزشمندی را برای برنامهمی

شناسایی مشکالت و موانع رشد فرهنگی و علمی فرزندان شاهد برای نیل 

ریزی صحیح و متناسب با اهداف عالی تعلیم و تربیت یک به یک برنامه

در این میان شناسایی علل و عوامل افت تحصیلی و . (7) استضرورت 

کی که در دانشجویان علوم پزش هایی برای پیشگیری یا جبران آن،یافتن راه

از موضوعات کاربردی و مهم در  ،با سالمت مردم در ارتباط هستند

 .(5های آموزشی است )پژوهش یهحوز

نتایج حاصل از مطالعات انجام گرفته در زمینه عملکرد تحصیلی 

رافیک و های دموگثیر عواملی از قبیل ویژگیأید چگونگی تؤدانشجویان م

گر در رفتارهای تحصیلی دانشجویان است که اخلهشناختی مدروان

تواند در بهبود کیفیت آموزشی و پیشرفت تحصیلی دانشجویان مورد می

 . (6) توجه قرار گیرند

 ثر بر عملکرد تحصیلیؤثیر عوامل مأدر مطالعات موجود در زمینه ت

در  دوست و همکارانحقتوان به مطالعه دانشجویان در کشور ایران می

و چنگیزی و همکاران در دانشجویان علوم  ایران ویان علوم پزشکیانشجد

جنس پسر، باالتر بودن سن ورود به پزشکی اراک اشاره نمود که عوامل 

ا در افت ر نوع رشته تحصیلیو  دانشگاه، سهمیه قبولی، ترم تحصیلی

در  مطیعی لنگرودی و همکارانهمچنین  .(9،9) دانستند ثرؤتحصیلی م

تحقیقات انجام شده در حوزه افت تحصیلی فرزندان شاهد در فراتحلیل 

داشتن و  لیشغ ینگرش به آیندهرا منتسب به  بنیاد شهید و امور ایثارگران

ت دانس مسئولیت اداره خانواده و بیماری مستمر یکی از اعضای خانواده

فرد و همکاران نیز در دانشجویان شاهد دانشگاه تهران مطالعه خدایاری .(7)

 (. 2) بین پیشرفت تحصیلی با روابط خانوادگی ارتباطی را گزارش ندادند

و همکاران  Blancoدر مطالعات یافت شده در خارج از کشور نیز 

ن افت تحصیلی و افسردگی در دانشجویان با سکه بیان داشتند در اسپانیا 

 . (8)باال بیشتر است 

Dante ند که نیز بیان داشتدانشجویان پرستاری ایتالیا در  و همکاران

بیش از دختران است و در دانشجویان غیربومی  افت تحصیلی در پسران

دانشجویان پرستاری دانشگاه در  و همکاران Lancia. (11) بیشتر است

دانشجویان  یمعدل دیپلم دانشجویان موفق بهتر از بقیه نشان داد کهآکیال ال

است و همچنین دانشجویان دختر عملکرد تحصیلی بهتری نسبت به 

 .(11) دارند پسران

 یکه آموزش عالی یکی از عناصر کلیدی توسعه با در نظر گرفتن این

ثر است که ؤآید و این آموزش زمانی مانسانی در هر کشور به شمار می

و تحصیلی نیز ریزی شده باشد و در طراحی آموزشی طراحی و برنامه

های آموزشی دانشگاه و نیازهای تحصیلی دانشجویان شناخت نیازمندی

ثر بر پیشرفت تحصیلی ؤالزم و ضروری است. لذا بررسی عوامل م

دانشجویان و به خصوص دانشجویان شاهد و ایثارگر بنا به شرایط خاص 

 پذیری بیشتر نسبت به سایر دانشجویان از اهمیت بیشتری برخوردارآسیب

ی ثر بر عملکرد تحصیلؤلذا پژوهش حاضر با هدف بررسی عوامل م .است

دانشجویان پزشکی شاهد و ایثارگر دانشگاه علوم پزشکی اراک صورت 

 پذیرفته است.
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 هاروشمواد و 

تحلیلی و از حیث هدف کاربردی  -مطالعه حاضر از نوع توصیفی

پژوهش  یجامعهانجام شده است.  89-89باشد که در سال تحصیلی می

نفر از دانشجویان رشته پزشکی در حال تحصیل و تحت  111شامل 

پوشش ستاد شاهد و ایثارگر دانشگاه علوم پزشکی اراک بودند که با روش 

 معیارهای ورود به مطالعه انتخاب شدند.  براساسگیری سرشماری و نمونه

ه ک معیار ورود به مطالعه شامل دانشجویان پزشکی عضو ستاد شاهد

حداقل یک ترم مشغول به تحصیل بودند که  89-89در سال تحصیلی 

های نامهپرسش .تمایل به مشارکت در پژوهش به صورت داوطلبانه داشتند

ه ناقص هایی که پرسشناممربوطه تکمیل کردند. معیار خروج نیز سایر نمونه

ا بتکمیل و یا حاضر به تکمیل کامل پرسشنامه نبودند که در این مطالعه 

اختصاص وقت و زمان مناسب به دانشجویان و تبیین اهداف مطالعه برای 

 آنان ریزش وجود نداشت. 

اد ویژه دانشجویان پزشکی تحت پوشش ست یپرسشنامه یبرای تهیه

ه و اولیه تهی یپرسشنامه ،جستجوها و مطالعات انجام شده براساسشاهد 

االت ؤگان بررسی و ستوسط پانل خبر مراحل روایی و پایایی آن مجدداً

پرسشنامه با توجه به اهداف مورد بازبینی قرار گرفت و تغییرات الزم اعمال 

گردید. در مطالعه حاضر بخشی از سواالت پرسشنامه به صورت اقتباسی 

  (.7،9،9) های موجود برگرفته و استفاده شداز پرسشنامه

ک یپرسشنامه در دو بخش طراحی شد. بخش اول اطالعات دموگراف

جنس، وضعیت اشتغال به کار، محل  که شامل رشته تحصیلی، سن،

سکونت دانشجو، میزان تحصیالت پدر و مادر، وضعیت اقتصادی دانشجو 

بود. بخش دوم پرسشنامه، خود از دو قسمت تشکیل شده است. قسمت 

ای و قسمت دوم ال در خصوص شناخت از رشته و نقش حرفهؤس 9اول 

 محیط آموزشی بود. پرسشنامه دانشجویان ال در خصوص فضا وؤس 11

تا  ،7 زیاد ،5تایی با امتیاز )خیلی زیاد  5گویه به صورت لیکرت  19

 بود.   (1 خیلی کم»و  2کم  ،3 حدودی

ه جهت محاسبه روایی، از نظرات نامسنجی ابتدا پرسشجهت روان

 د.محتوای پرسشنامه مورد نظر، استفاده ش یکارشناسان متخصص در زمینه

نفر از اساتید  11، تعداد اساتیدی که در نظرسنجی روایی شرکت کردند

ه با انتخاب شدند ک ،دانشکده پزشکی که با ستاد شاهد همکاری داشتند

و ارائه تعاریف عملیاتی مربوط به ها آنتوضیح اهداف پژوهش برای 

خواسته شد تا در یک جدول طراحی ها آنها، از محتوای سؤاالت به آن

طیف سه بخشی لیکرت با  براساسر یک از سؤاالت را شده ه

گذاری عالمت« ساده بودن»و « واضح بودن»، «مربوط بودن»های شاخص

  .کنند

در  کنندگانتعداد شرکت براساسبا استفاده از جدول میزان روایی 

 Content Validityنظرسنجی، حداقل مقدار نسبت روایی محتوایی

Ratio (CVR) ی که مقدار یهاتعیین گردید. گویه62/1با  برابرCVR  کمتر

 از حد مورد نظر داشتند از آزمون کنار گذاشته شدند. 

 Content Validity Index جهت محاسبه شاخص روایی محتوایی

(CVI) جداول سنجش ،CVI غیرمرتبط)، به صورت طیف چهار بخشی، 

های یک از گویه برای هر، مرتبط( نیاز به بازبینی جزیی ،نیاز به بازبینی جدی

نفر متخصصین ذکر شده  11پرسشنامه طراحی شده و مجدد به استحضار 

االت جدول ؤداده شد و از آنان خواسته شد که در مورد هر یک از س

اظهارنظر نمایند. سپس برای هر گویه مطابق فرمول: تجمع امتیازات موافق 

رتبط را م نی جزیی و کامالً برای هر آیتم که امتیاز مرتبط اما نیاز به بازبی

تقسیم بر تعداد کل متخصصان، امتیاز محاسبه گردید.  ،اندکسب کرده

بود. در این قسمت نیز  98/1باالتر از  CVIها براساس نمره پذیرش آیتم

در مرحله اول اصالح شدند و  ،داشتند 98/1 ی که نمره کمتر ازیهاگویه

، ند و در مرحله دوم نظرسنجیمجدد به استحضار پانل خبرگان رسانده شد

 ها قابل قبول بودند. تمامی گویه

ستفاده ها نیز از روش آلفای کرونباخ ابه منظور تعیین پایایی پرسشنامه

افزار ه وسیله نرمها بشد. بنابراین ابتدا ضریب آلفای کرونباخ ابعاد پرسشنامه

SPSS مقادیر ه شده است، ئارا 1طور که در جدول  محاسبه شد و همان

 .باشدهستند که نشانه پایایی باالی پرسشنامه می 9/1ضرایب همگی باالی 
 

 پایایی محاسبه شده هر یک از متغیرهای پرسشنامه پژوهش -1جدول 

 آلفای کرونباخ تعداد سؤال متغیرها

 96/1 9 شناخت از رشته

 97/1 11 محیط فیزیکی فضا و
 

 بین متغیرها را نشاندار یمعن یضریب همبستگی متغیرها رابطه

دهد که خطی چندگانه متغیرهای پژوهش نشان میدهد. بررسی هممی
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هستند و  1/1دست آمده برای متغیرها، باالی ه های تحمل بارزش

باشد. همچنین خطی چندگانه بین متغیرها میدهنده عدم وجود همنشان

 2از  تردست آمده برای متغیرها کوچکه مقدار عامل تورم واریانس ب

خطی چندگانه وجود ندارد. دهد که بین متغیرها، همهستند و این نشان می

 بررسی فرضیه کلی نشان داد مدل مفروض، رابطه علی متغیرهای شناخت،

فضا بر عملکرد تحصیلی دانشجویان شاهد و ایثارگر رشته علوم پزشکی 

 ها است.برازنده داده

آوری شده های جمعدههای تحقیق، داآوری کامل دادهپس از جمع

 Amosو  22نسخه   SPSS افزارهای موجود و مرتبط با تحقیق،توسط نرم

ها تجزیه و تحلیل شدند در بخش توصیفی عملیات مربوط به داده 16

 SPSS افزارشناختی افراد نمونه آماری با استفاده از نرماطالعات جمعیت

پژوهش  هایفرضیهتوصیف شد. در بخش استنباطی نیز آزمون  22نسخه 

 های مدل مشخص شود که اثر مستقیمانجام گرفت تا تأثیرات بین سازه

ت. مستقیم و بدون واسطه متغیر مستقل بر متغیر وابسته اس یحاکی از رابطه

 Amos زارافها با استفاده از نرمدر این مطالعه مقادیر بار عاملی یکایک گویه

درصد  51همگی بیشتر از ها آنمحاسبه و دیده شد که بار عاملی  16

متغیرها را  دار بینیباشد. بررسی ضریب همبستگی متغیرها رابطه معنمی

 دهدخطی چندگانه متغیرهای پژوهش نشان میدهد. بررسی همنشان می

هستند و  1/1دست آمده برای متغیرها، باالی ه های تحمل بکه ارزش

باشد. همچنین متغیرها میخطی چندگانه بین دهنده عدم وجود همنشان

 2تر از دست آمده برای متغیرها کوچکه مقدار عامل تورم واریانس ب

خطی چندگانه وجود ندارد. دهد که بین متغیرها، همهستند و این نشان می

بررسی فرضیه کلی نشان داد مدل مفروض، رابطه علی متغیرهای شناخت، 

 ها است. فضا، برازنده داده

به دانشجویان به طور کامل  ،اخالق در پژوهشدر خصوص رعایت 

نامه است و اطالعات االت در راستای انجام پایانؤتوضیح داده شد که س

 .ماندبه صورت محرمانه باقی می کامالً ها آن
 

 هایافته

انحراف معیار  سال با 12/18در این مطالعه میانگین سنی دانشجویان 

در خصوص سال مشاهده شد.  29تا  19سنی  یسال و دامنه 21/3

گویان مرد درصد از پاسخ 26تعداد  2 جنسیت دانشجویان مطابق با جدول

باشند. سایر مشخصات دموگرافیک گویان زن میدرصد از پاسخ 97و 

 شده است.ارائه  2دانشجویان در جدول شماره 
 

 مشخصات دموگرافیک دانشجویان ستاد شاهد و ایثارگر -2جدول 

 فراوانی متغیر
فراوانی نسبی 

 )درصد(

فراوانی مطلق 

 )تعداد(

 جنسیت
 26 26 مرد

 97 97 زن

 تحصیالت والدین

 18 18 ابتدایی

 5 5 سیکل

 71 71 دیپلم

 22 22 کارشناسی

 17 17 کارشناسی ارشد

 وضعیت سکونت
 31 31 بومی

 68 68 غیر بومی

وضعیت اشتغال 

 دانشجو

 39 39 شاغل

 63 63 شاغل غیر

 وضعیت اقتصادی

 35 35 ضعیف

 76 76 متوسط

 18 18 خوب

 

ای هسنجی مشخصههای مربوط به آزمون ارتباطیافته ،3در جدول 

دموگرافیک دانشجویان بر عملکرد تحصیلی نشان داده شده است. جنسیت 

وضعیت سکونت و وضعیت اشتغال دانشجو در سطح  دانشجویان،

ثیری بر عملکرد دانشجو أیعنی ت .باشنددار نمییمعن درصد، 85اطمینان 

دار یمعنها آنندارند و در مقابل تحصیالت والدین و وضعیت اقتصادی 

انحراف معیار  ،75/1در این مطالعه عامل شناخت دارای میانگین  .باشندمی

ثیر فضای آموزشی نیز أدر مورد ت .است بوده 72/3تا  1 ی، با دامنه95/1

مشاهده شد.  27/3تا  2/1 یو دامنه 69/1با انحراف معیار  11/2میانگین 

 مشاهده شد. 25/1ضریب همبستگی بین شناخت با فضا 

 های دموگرافیک دانشجویانعملکرد تحصیلی برحسب مشخصه -3جدول 

 مشخصات دموگرافیک 

 وضعیت اشتغال دانشجو دانشجووضعیت سکونت  وضعیت اقتصادی خانواده صیالت والدینحت جنسیت

 25/1 22/1 65/1 58/1 35/1 میزان همبستگی

P 198/1 199/1 119/1 123/1 159/1 مقدار 
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 - ها، با استفاده از آزمون کولموگروفبررسی نرمال بودن توزیع داده

ابعاد پژوهش  K-Sنتایج آزمون  7جدول شماره شد. اسمیرنوف بررسی 

، 15/1داری باالتر از یمطابق با جدول، به دلیل سطح معن .دهدرا نشان می

های پژوهش بیان داشت که توزیع داده درصد 85 توان در سطح اطمینانمی

 .نرمال است
 

 برای بررسی نرمال بودن K-Sآزمون  -4جدول 

 داری آزمونسطح معنی مقدار آماره متغیرها

 166/1 15/1 شناخت

 157/1 22/1 فضا

 

 گيریبحث و نتيجه

 ثر بر عملکرد تحصیلیؤنتایج مطالعه در خصوص تعیین عوامل م

دانشجویان شاهد از دیدگاه دانشجویان نشان داد شناخت از رشته ونقش 

ثیر أت محیط فیزیکی از توزیع نرمال برخوردار است و فضا و، ایحرفه

 داری در عملکرد تحصیلی دانشجویان پزشکی دارد.  معنی

دی منبین عالقهنسب سنایی یخوان با مطالعهحاضر هم یدر مطالعه

تحصیلی و معدل تحصیلی دانشجویان از لحاظ آماری ارتباط  یرشته به

ترین میانگین  مندی کم، پایینو افراد با میزان عالقه دار مشاهده شدمعنی

وسط و باال مندی مترا در مقایسه با افراد با میزان عالقهپیشرفت تحصیلی 

صیلی نسب نشان داد که بین عالقه به رشته تحسنایی ینتایج مطالعه داشتند.

 (. 12)دار وجود دارد با معدل ارتباط مستقیم و معنی

وکیلی بین محیط فیزیکی و  یخوان با مطالعهحاضر هم یدر مطالعه

حرارت و تهویه مناسب،  ید( محیط فیزیکی )درجههر یک از اجزاء )ابعا

ها، فضای سبز دانشگاه، تجهیزات میزان روشنایی، طرز چینش صندلی

سمعی و بصری دانشگاه( با میزان یادگیری و شادکامی دانشجو معلم پسر 

(. نتایج پژوهش ما 13داری وجود داشت )یی معندانشگاه فرهنگیان رابطه

همکاران، سهرابی، محمدی و همکاران و اسفیجانی  با مطالعه گلستانه و 

ثر بر عملکرد ؤ. در خصوص تعیین عوامل م(17-19) مطابقت دارد

تحصیلی دانشجویان شاهد بر حسب مشخصات دموگرافیک دانشجویان 

نیست.  ثرؤنتایج نشان داد جنسیت بر عملکرد تحصیلی دانشجویان م

فرد و همکاران در ریحاضر در مطالعه خدایا یخوان با مطالعههم

حصیلی تی بین پیشرفت تودانشجویان شاهد و ایثارگر دانشگاه تهران تفا

 Danteکه در تحقیق  (. در حالی2) دانشجویان دختر و پسر گزارش نشد

و همکاران در پژوهشی با عنوان تجزیه و تحلیل زمانی در خصوص 

نسیت بر جمتغیرهای فردی مرتبط با افت تحصیلی دانشجویان پرستاری، 

ثر بود به طوری که دانشجویان دختر ؤعملکرد تحصیلی دانشجویان م

(. همچنین رودباری 11) عملکرد تحصیلی بهتری نسبت به پسران داشتند

یلی ثر بر پیشرفت تحصؤو همکاران در پژوهشی با عنوان تعیین عوامل م

 دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی تهران به این نتیجه رسیدند که تعداد

 (.19) های مشروطی دانشجویان پسر بیشتر از دختران استترم

دوست و همکاران در دانشجویان علوم پزشکی ایران و چنگیزی حق

و همکاران در دانشجویان علوم پزشکی اراک عوامل جنس پسر، باالتر 

بودن سن ورود به دانشگاه، سهمیه قبولی، ترم تحصیلی و نوع رشته 

. همچنین مطیعی (9،9) دانستند ثرؤتحصیلی متحصیلی را در افت 

لنگرودی و همکاران در فراتحلیل تحقیقات انجام شده در حوزه افت 

تحصیلی فرزندان شاهد در بنیاد شهید و امور ایثارگران را منتسب به نگرش 

شغلی و داشتن مسئولیت اداره خانواده و بیماری مستمر یکی از  یبه آینده

 (.7)اعضای خانواده دانست 

در پژوهش ما بین محل سکونت دانشجویان و اشتغال دانشجویان با 

هش که در پژو در حالی .داری مشاهده نشدعملکرد تحصیلی تفاوت معنی

Dante زمان با دار بود و دانشجویانی که همیو همکاران این رابطه معن

. (11) از عملکرد تحصیلی خوبی برخوردار نبودند ،کردندتحصیل کار می

فرد و همکاران ر خصوص دانشجویان شاهد و ایثارگر مطالعه خدایارید

نیز در دانشجویان شاهد دانشگاه تهران بین پیشرفت تحصیلی با روابط 

(. در حالی است که سایر مطالعات 2) خانوادگی ارتباطی را گزارش ندادند

ثیر عوامل خانوادگی )فقدان أداری تدر داخل و خارج کشور به طور معنی

 ندیید کردأشناختی و اظطراب دانشجویان توالدین( را بر عملکرد روان

در پژوهش ما متوسط وضعیت اقتصادی خانواده و میزان  .(9،18)

فاوت ثر بوده و تؤتحصیالت والدین بر عملکرد تحصیلی دانشجویان م

همکاران نیز دانشجویان با داری را نشان داد. در تحقیق رحیمی و یمعن

لی خوب از وضعیت اقتصادی مناسب برخوردارند و دارای عملکرد تحصی

 (.21) مادران با سطح تحصیالت باال بودند
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و همکاران در اسپانیا بیان  Blancoدر مطالعات خارج از کشور نیز 

داشتند که افت تحصیلی و افسردگی در دانشجویان با سن باال بیشتر است 

(8 .)Dante  ه ایتالیا نیز بیان داشتند کو همکاران در دانشجویان پرستاری

افت تحصیلی در پسران و بیش از دختران است و در دانشجویان غیربومی 

و همکاران در دانشجویان پرستاری دانشگاه  Lancia(. 11) بیشتر است

دانشجویان  یآکیال نشان داد که معدل دیپلم دانشجویان موفق بهتر از بقیهال

رد تحصیلی بهتری نسبت به است و همچنین دانشجویان دختر عملک

 عات مختلف به نظر توجه به عواملبا توجه به نتایج مطال (.11پسران دارند )

دانشجویان در  کید بر افزایش توانمندیأثیرگذار بر پیشرفت تحصیلی با تتأ

زا در روند تحصیلی آنان ای با شرایط آسیبیادگیری راهبرهای مقابله

 (.21-23) ضرورت دارد

موارد فوق تالش برای شناسایی عوامل مهم در پیشرفت  با توجه به

راهبردها و انجام اقداماتی در جهت کاهش خسارات ناشی  هتحصیلی و ارائ

 های بسیاری در این زمینه است تا عواملاز اُفت تحصیلی، مستلزم پژوهش

مؤثّر بر پیشرفت تحصیلی، کشف و میزان تأثیر هر کدام از این عوامل بر 

های اخیر در یلی آشکار شود؛ عالوه بر این، در سالپیشرفت تحص

ها مشاهده شده است که پیشرفت تحصیلی دانشجویان در بعضی دانشگاه

دهد. لذا ای را نشان میها تفاوت قابل مالحظهها و رشتهاز ورودی

ثر بر عملکرد تحصیلی دانشجویان شاهد و ایثارگر ؤشناسایی عوامل م

شناسایی به موقع دانشجویان در معرض خطر شود؛ از تواند منجر به می

این رو، الزم است ارتقای عملکرد تحصیلی این دانشجویان با انجام 

 شناسایی .مداخالت اثربخش، هدایت و مشاوره تحصیلی فراهم گردد

ثر بر پیشرفت و موفقیت تحصیلی دانشجویان گامی مهم در ؤعوامل م

استفاده از دیدگاه  ،از این رو .ه استپایدار هر جامع یجهت رشد و توسعه

تواند نقاط ضعف و قوت استادان به سبب تجارب ارزنده و ارزشمند می

 هایتر نماید و نقش مهمی در تدوین برنامههای آموزشی را روشنمحیط

  آموزشی و بهبود کیفیت خدمات پزشکی داشته باشد.

ات از گردآوری اطالع ،حاضر یهای مطالعهاز جمله محدودیت

دهی بود که سعی گردید با بیان شفاف اهداف مطالعه و طریق خودگزارش

شده  آوریزمان کافی به دانشجویان بر کیفیت و دقت اطالعات جمعارائه 

 افزوده شود. 

توان بیان کرد که نتایج به دست آمده در این پژوهش در نهایت می

ای فرهنگی و مشاورههای آموزشی، تواند در طراحی و اجرای برنامهمی

برای ترغیب، پیشرفت و پیشگیری از افت تحصیلی دانشجویان شاهد و 

ایثارگر به عنوان قشری از دانشجویان که به لحاظ شرایط خانوادگی از 

به کار  ،باشندپذیری بیشتری برخوردار و مستعد افت تحصیلی میآسیب

 . رود

جهت حل مشکالت گردد مشاوره و راهنمایی دانشجویان پیشنهاد می

مقررات و  فردی و گروهی و آشناسازی آنان با حقوق، وظایف،

 گردد.ارائه تری های دانشجویی به نحو بهتر و منسجمنامهآیین

 

 تشکر و قدردانی

ه کدانشجویان شاهد و ایثارگر دانشگاه علوم پزشکی اراک  یاز کلیه

 گردد.صمیمانه قدردانی می ،یاری رساندندحاضر  در انجام مطالعه

 

 تأیيدیه اخالقی

حاضر دارای کد اخالق از کمیته اخالق دانشگاه علوم  یمطالعه

 .باشدمی 82-161-21پزشکی اراک با شماره 

 

 منافع عارضت

 در پژوهش حاضر وجود ندارد. منافعی تعارض گونه هیچ

 

 سهم نویسندگان

؛ سارا درصد 71مریم اکبری الکه )نویسنده اول( تحقیق و بررسی 

؛ درصد 31عابدی )نویسنده دوم( تحقیق، بررسی و گردآوری اطالعات 

ها محسن شمسی )نویسنده سوم و مسئول( تحقیق، بررسی و تحلیل داده

 . درصد 31

 

 حمایت مالی

مجازی دانشگاه علوم پزشکی  یاین پژوهش با حمایت مالی دانشکده

ام ارشد آموزش پزشکی انجنامه کارشناسیشهید بهشتی و در قالب پایان

 .شده است
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Abstract 
Introduction: One of the most important indicators of university performance is students' 

academic achievement. Therefore, this study intended to determine the factors affecting the 

academic performance of medical students belonging to martyrs’ and veterans’ families at Arak 

University of Medical Sciences. 

Methods: This cross-sectional study was conducted on 100 medical students belonging to 

martyrs’ and veterans’ families, selected through census sampling, during the academic year 

2018-2019. The data collection tool was a valid and reliable researcher-made questionnaire 

asking about the participants’ demographic information and the influencing factors on their 

academic performance. The data were analyzed and interpreted using AMOS and SPSS 22. 

Results: The mean age of the respondents was 19.02 years. They were mostly women (74%). 

There was no significant relationship between sex (P=0.58), local inhabitant (P=0.88), students’ 

occupation (P=0.079) and academic performance. However, there was a significant relationship 

between family’s economic status (P=0.018), parents’ educational level (P=0.023), knowledge 

of the field/ professional role (P=0.001), physical space/ environment (P=0.001) and students' 

academic performance. 

Conclusion: Based on the results of the present study, considering the influencing factors of 

students' academic performance from their own viewpoint can promote their academic 

performance, increase academic achievement and prevent academic failure. Therefore, it is 

suggested that educational institutions have accurate and coherent planning to support the 

mentioned factors and eliminate their possible shortcomings. 
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